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Tento příspěvek se týká popisu technologie live-přenosů operačních zákroků pro potře-
by výuky mediků LF. Popis vychází z cca tříletého provozu na 1. LF UK. Postupně bude 
ukázán celý technologický řetězec od snímací kamery až po prezentační prostředí v po-
sluchárně, budou popsany různě hardware-varianty přenosové cesty a zmíněn rozsah 
aktuálně nabízených live-přenosů pro studenty 6. ročníku všeobecného lékařství. Pokud 
to technicko-provozní podmínky v prezentačním sále dovolí, bude živě předveden ná-
hled na probíhající operaci na gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN Praha 
resp. ukázány záznamy z operačního videoarchivu, na kterých bude zřejmá kvalita pře-
nosů.
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Možnost být účastníkem při unikátních mikrochirurgických zákrocích na oku přináší 
významné didaktické výhody. Svojí výbavou jsou ideálními přenosovými řetezci operač-
ní mikroskopy s koaxiálním osvětlením, videokamerami, archivačním zařízením a pá-
teřní nemocniční informační síť. Autor prezentuje zařízení operačních sálů, které umož-
ňuje sledování operačních zákroků jak na předním i zadním segmentu oka, archivaci, 
střih videomateriálu a vytváření multimediálních učebních textů.
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Příspěvek se zabývá zkušenostmi a možnostmi využití metody evidence based medicine 
(medicíně založené na důkazech) ve výuce předmětů Porodní asistence, Ošetřovatelství 
v primární péči a Odborná praxe ve studijním oboru porodní asistentka na Masarykově 
univerzitě v Brně. Seznamuje s metodikou zavádění Evidence Based Medicine (dále jen 
EBM) do výuky, s přednostmi a překážkami metody, se způsobem získávání relevant-
ních informací. V závěru seznamuje s konkrétními situacemi, které studentky pomocí 
EBM řešily, a prezentuje jejich závěry a doporučení pro praxi.


